
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/230/2013 

RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

w sprawie budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój na 2014 r. 

 Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.218, art.221, art.222, art.235,  art.236, 

art.237, art.239, art.258, art.264 ust.3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 

z 2013r., poz. 885 z późn.zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala: 

§ 1.  Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 28.362.236,00zł w tym:  

1) dochody bieżące 27.813.125,00zł  

2) dochody majątkowe 549.111,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 

§ 2.  Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 28.623.156,00zł w tym:  

1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 26.031.234,00 zł  

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie  2.591.922,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie     260.920,00zł, który 

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu .  

2.  Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.300.000,00zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 

1.039.080,00zł , zgodnie z załącznikiem nr 3. 

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 90.000zł.  

2. Tworzy się rezerwę celową : 

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000zł  

2) na wynagrodzenie przysługujące nauczycielom podczas urlopu zdrowotnego oraz należne odprawy dla 

pracowników placówek oświatowych w wysokości 90.000zł. 

§ 5.  Dochody i wydatki budżetu obejmują:  

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację 

zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym 

programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4.  

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych ustawami, dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie oraz 

dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań zleconych stanowiących dochody własne gminy zgodnie 

z załącznikiem nr 5  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 stycznia 2014 r.

Poz. 166



3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na 

podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z załącznikiem nr 6  

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.  

5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 8. 

§ 6.  Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane  zgodnie z załącznikiem nr 9.  

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie:  

- wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy  

- wydatków majątkowych  

- w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków 

między działami. 

2.  Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych 

uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków określonych w punkcie 1.      

§ 8. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:  

- kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 

1.000.000zł  

- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 

939.080zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 260.920zł. 

2.  Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów  do kwot określonych w pkt 1.  

3.  Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków 

budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

§ 9.  Ustala się zasady wykonywania budżetu:  

1. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego.  

2. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako zwiększenie dochodów roku bieżącego.  

3. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych 

przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego , po którym nastąpiło ich pobranie. 

§ 10.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 11.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w sposób 

zwyczajowo przyjęty  na terenie gminy. 

§ 12.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2014r.   

  

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 

 

 

ADAM MAĆKOWSKI 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 166



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/230/2013 

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/230/2013 

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/230/2013 

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/230/2013 

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/230/2013 

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/230/2013 

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 
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Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/230/2013 

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 
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Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/230/2013 

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 
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